Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

Es convoca sessió ordinària de Junta de Govern Local, dimarts dia 14 d’abril de 2020,
a les 16:00 h. de forma telemàtica, per a tractar els assumptes que a continuació es
relacionen.
Si no fos possible celebrar la sessió el dia i hora indicats, resta automàticament
convocada dos dies desprès.
Us ho fem saber per tal de que us connecteu telemàticament a la sessió indicada, o en
cas de no poder-hi connectar, ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia –
Presidència.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta: 24/03/2020

APROVAT

2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses

RESTEN ASSABENTATS

NO HI HA DOCUMENTACIÓ

ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I GOVERNACIÓ
4. Baixa de vehicles de renuncia exp. 019/2020, 020/2020, 021/2020, 022/2020 APROVAT
ÀMBIT DE QUALITAT DE VIDA, DRETS SOCIALS I IGUALTA D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social (2)

APROVAT

6. Aprovació de l’autorització disposició i obligació reconeguda abril 2020, relativa al conveni i
l’addenda “Projecte Reincorpora’t entre l’Ajuntament de SPR i l’empresa d’inserció NOU
SET, SCCL per a l’execució del projecte Sant Pere de Ribes inclusió APROVAT
7. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament de l’àmbit
de Benestar Social 2020. Codi XGL 20/Y/279115 APROVAT
8. Aprovació autorització, disposició i obligació reconeguda quota anual exercici 2020 de la
Comunitat de propietaris del local de la Pl. Vinya d’en Petaca núm. 2 – local 2 APROVAT
9. Aprovació de l’Addenda al conveni entre l’Ajuntament i l’escola Les Roquetes per a la
implantació del projecte 50/50, de la Diputació de Barcelona, durant el curs 2019-2020
APROVAT
10. Aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la Fundació INFORM per a
l’exercici 2020 APROVAT
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11. Aprovació justificació parcial subvenció 2019 per al projecte de millora de locals d’entitats
culturals de Sant Pere de Ribes del GR u aprovació segona bestreta d’aquesta subvenció
APROVAT
12. Aprovació justificació total subvenció 2018 per a projectes de millora de locals (línia 2) dels
Xulius-CSR APROVAT
13. Aprovació autorització, despesa i reconeixement d’obligació quotes espais per adjudicar mes
d’abril de la subcomunitat del Mercat La Sínia APROVAT
14. Aprovació del conveni que regula la subvenció nominal 2020 a l’entitat Els Xulius - CSR
APROVAT

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
DEMOCRÁTICA
15. Relació de factures núm.12_20

APROVAT

16. Aprovació validació obligacions reconegudes (GEE) (5) APROVAT
17. Retornament fiances Rendes (GEE) (7)

APROVAT

18. Pròrroga assumpció major responsabilitat i pagament productivitat APROVAT
19. Aprovació de despesa dietes i locomoció 2020 APROVAT
20. Aprovació anul·lació d’autoritzacions de despesa APROVAT
21. Aprovació bases i convocatòria per crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a
Arquitecta/a Tècnica/a APROVAT
22. Aprovació despesa i disposició de complement de productivitat per assumpció de funcions
de major responsabilitat APROVAT
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL
23. Presentant pressupost redacció i actualització dels reglaments dels servei d’aigües (GEE)
APROVAT
24. Aprovació de l’expedient de contractació, Plec de clàusules administratives i tècniques,
mitjançant procediment obert, per la prestació del servei aliè de prevenció de riscos de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes APROVAT
L’alcaldessa,
Abigail Garrido Tinta
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